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العــــــــــــدد

سياسة

كشف مسؤولون إقليميون لـ”أسوشييتد 
بـــرس” عـــن تصعيـــد الواليـــات المتحـــدة 
ضغوطهـــا علـــى حلفائهـــا لطـــرد مرتزقـــة 
“فاغنـــر”، وهـــي شـــركة عســـكرية خاصـــة 
مـــن ليبيـــا والســـودان، حيـــث تعمـــل إدارة 
الرئيـــس األمريكـــي “جو بايـــدن” منذ مّدة 
مـــع مصر واإلمـــارات للضغط علـــى القادة 
العســـكريين فـــي الســـودان وليبيـــا؛ إلنهاء 

عالقاتهـــم مـــع الجماعة.
وقالـــت “كاترينـــا دوكـــس” الخبيـــرة فـــي 
الدراســـات  بمركـــز  “فاغنـــر”  شـــؤون 
االســـتراتيجية والدوليـــة ومقره واشـــنطن 
“تميـــل فاغنر إلى اســـتهداف البلدان ذات 

الموارد الطبيعية التي يمكن اســـتخدامها 
لتحقيق أهداف موســـكو، ففي الســـودان 
مناجـــم  هنـــاك  المثـــال،  ســـبيل  علـــى 
بطـــرق  الذهـــب  بيـــع  ويمكـــن  الذهـــب، 

الغربيـــة”. العقوبـــات  تتجنـــب 
كما كشـــف مســـؤولون مصرّيون أن وزير 
بلينكـــن”  “أنتونـــي  األمريكـــي  الخارجيـــة 
ومديـــر وكالة المخابـــرات المركزية “وليام 
الروســـّية  المجموعـــة  دور  بحثـــا  بيرنـــز” 
الفتـــاح  “عبـــد  المصـــري  الرئيـــس  مـــع 
السيســـي” خـــالل زيارتهمـــا إلـــى القاهرة 

فـــي أواخـــر ينايـــر 2023.
وذكـــر “بيرنز” في خطاب ألقـــاه الحًقا في 

جامعـــة جـــورج تاون بواشـــنطن، أنه وبعد 
ســـفره أخيرًا إلى أفريقيا، شـــعر بقلق إزاء 
تأثيـــر “فاغنـــر” المتزايد في القـــارة، وقال 
“هـــذا تطـــور غيـــر صحّـــي للغايـــة، ونحـــن 

نعمل بجـــد لمواجهته”.
وكانـــت “أسوشـــييتد برس قـــد نقلت عن 
مســـؤول مصـــري قولـــه إن المســـؤولين 
األمريكييـــن طلبـــوا من حكومة السيســـي 
المســـاعدة في إقنـــاع الجنراالت الحاكمين 
فـــي الســـودان وفـــي شـــرقي ليبيـــا بإنهـــاء 

تعامالتهـــم مـــع “فاغنر”.

واشنطن ُتصّعد تحّركاتها ضّد فاغنر يف ليبيا

العاشـــي يبحث رفـــع الحظــــــــر األوروبــــــــــي علـــى الطريان الليبــــــــــي

بحـــث ســـفير ليبيا لـــدى االتحـــاد األوروبي جالل العاشـــي، مع 
مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للنقـــل والمواصـــالت بالمفوضيـــة 
األوروبيـــة “هينريـــك هـــاواي” خطـــوات رفـــع الحظـــر الجـــوي 

األوروبـــي علـــى الطيـــران الليبي.

وقال العاشـــي في تغريدة على حســـابه فـــي “تويتر” األربعاء 
1 فبرايـــر 2023، إن اللقـــاء مع المســـؤول األوروبي كان ُمثمرًا، 
تطـــرق إلى تلبيـــة االشـــتراطات األوروبية لرفـــع الحظر الجوي 
علـــى ليبيـــا، والمشـــاركة الليبية في اجتمـــاع وزراء النقل لدول 

االتحاد من أجل المتوســـط.

وقبـــل أيـــام مـــن اللقاء، قـــّدم العاشـــي إلى رئيســـة المفوضية 
األوروبية، أورســـوال فـــان دير الين، أوراق اعتماده ســـفيرًا فوق 
العـــادة ومفوًضا، ورئيًســـا لبعثـــة ليبيا لدى االتحـــاد األوروبي.

وفـــي نهاية ســـنة 2014، حظرت المفوضيـــة األوروبية التعامل 
مـــع جميع مؤسســـات الطيـــران الليبية، ومنعـــت طائراتها من 
التحليـــق فـــي الفضـــاء الجـــوي لالتحـــاد والهبـــوط واإلقالع من 

مطاراتـــه؛ لدوافع تتعلق بضوابط الســـالمة.
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قالـــت وكالـــة “نوفـــا” لألنبـــاء، إن زيـــارة رئيســـة الـــوزراء “جورجيـــا ميلونـــي” 
إلـــى طرابلـــس أواخـــر ينايـــر 2023، فتحـــت الطريـــق المســـدود أمـــام تعييـــن 

ـــا فـــي رومـــا. ـــد لليبي ســـفير جدي

وأوضحـــت الوكالـــة اإليطاليـــة أنـــه خـــالل مهمـــة ميلونـــي إلـــى ليبيـــا، أصـــرّت 
ســـلطات طرابلـــس علـــى تعييـــن ممثـــل دبلوماســـي دائـــم جديـــد فـــي 

إيطاليـــا.

ونقلـــت عـــن مصـــادر ليبيـــة، أن تعييـــن الســـفير الجديـــد ســـيقبله الجانـــب 
اإليطالـــي، وفـــي الوقـــت الحالـــي ينتظـــر اإلعـــالن الرســـمي فقـــط، وفـــق 

ــا. قولهـ

بيـــن المرشـــحين للمنصـــب الجديـــد مهنـــد ســـعيد وزيـــر الدولـــة  ومـــن 
الســـابق لشـــؤون أســـر الشـــهداء والجرحـــى والمفقوديـــن، وفـــق مـــا كشـــفته 

ــة. الوكالـ

ـــال رئيـــس  ـــا” ب ـــذ أشـــهر ظـــل المقـــّر الدبلوماســـي فـــي شـــارع “نومينتان ومن
للبعثـــة الدبلوماســـية الليبيـــة، الســـيما بعـــد اعتقـــال الســـفير الســـابق عمـــر 

الترهونـــي؛ لالشـــتباه بتورطـــه فـــي قضايـــا فســـاد واختـــالس.

إيطاليا تفتح باب تعيني ســـفري جديد لليبيا يف روما

“إن قطـــر  الفرنســـي  إنتيليجنـــس”  “أفريـــكا  قـــال موقـــع 
تســـتعد للعـــب دور الوســـيط فـــي محادثـــات الســـالم بيـــن 
إلـــى عـــودة  الجيـــش الســـوداني ومليشـــيا دارفـــور، ســـعيًا 
مقاتلـــي المعارضـــة الســـودانية المتواجديـــن فـــي ليبيـــا إلى 

بالدهـــم”.

وأوضح الموقع االســـتخباراتي أن هذا االجتماع ســـيكون في 
الدوحـــة شـــهر مارس مـــن العـــام الجـــاري 2023، متوّقًعا أن 
يضـــع الطرفان الســـودانّيان اللمســـات األخيـــرة على خارطة 

طريق سياســـية وأمنيـــة لبالدهم.

ُيذكـــر أن قطـــر رعـــت في شـــهر ينايـــر 2023، اتفاًقـــا مماثاًل 
بيـــن الحكومة التشـــادية وفصائل المعارضـــة نتج عنه إعالن 
مليشـــيا اتحـــاد القـــوى مـــن أجـــل التنميـــة والديمقراطيـــة 
التابعـــة للمعارضـــة التشـــادية، بدء انســـحابها مـــن المنطقة 

الجنوبيـــة لليبيـــا، والعـــودة إلـــى بالدها.

قطر ترعى مفاوضات بني 
أطراف سودانّية بشأن ليبيا

بحث المبعوث األممي إلى ليبيا عبد هللا باتيلي مع ســـفراء 
الســـودان والنيجـــر والقائـــم باألعمال التشـــادي مســـتجدات 

األزمـــة في ليبيـــا، واألوضاع األمنية لـــدول الجوار.

جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء جمعهـــم الجمعـــة 3 فبرايـــر 2023، 
بمقـــر بعثـــة األمم المتحـــدة للدعم في ليبيا، وفـــق تغريدات 

نشـــرها باتيلـــي عبـــر حســـابه علـــى “تويتر”.

وقـــال باتيلـــي إنه عبّـــر بوضوح للســـفراء الثالثة عـــن ضرورة 
زيـــادة دول الجـــوار مـــن دعمها لبعثـــة األمم المتحـــدة للدعم 
فـــي ليبيـــا، وللجنـــة العســـكرية المشـــتركة، من أجـــل تنفيذ 
خطـــة العمـــل المتعلقـــة بانســـحاب المقاتليـــن والمرتزقـــة 

األجانب.

وشـــّدد المبعوث األممـــي خالل اللقاء علـــى أهمّية التضامن 
االســـتقرار  لبنـــاء  ضـــرورة  باعتبارهمـــا  الجهـــود  وتنســـيق 
والســـالم فـــي ليبيا، ورافعـــة للتكامل اإلقليمـــي، وفق قوله.

باتيلــــــي يدعــــــو دول جـــــــوار ليبيــــا 
إىل دعـــــــــــم البعثـــــــة األمميــــــــة
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الوطنيـــة  الوحـــدة  رئيـــس حكومـــة  أعلـــن 
عبدالحميـــد الدبيبـــة بـــدء تنفيـــذ المرحلـــة 
اإلســـكان  بشـــأن  مبادرتـــه  مـــن  األولـــى 
مهنئًـــا  المحتاجـــة،  واألســـر  الشـــبابي 
الفائزيـــن بالدفعـــة األولـــى مـــن الحاصلين 
علـــى قطـــع األراضـــي والقروض الســـكنية 
من الشـــباب واألســـر المحتاجـــة والتي بلغ 
عدد المســـتفيدين منها 25 ألف شـــخص.
وقـــال الدبيبـــة فـــي احتفاليـــة بالمناســـبة 

طرابلـــس  بالعاصمـــة  أقيمـــت  التـــي 
الخميـــس 2 فبرايـــر 2023، “أقـــف أمامكم 
بعـــد قرابة ســـنة مـــن إعالن هـــذه المبادرة 
التي أعلنت بتاريـــخ 17 مايو 2022، وإيفاء 
بالوعد، آن األوان أن نبدأ بعد ســـنة مضت 

وعدنا”. علـــى 
إلـــى أن “تنفيـــذ هـــذه  وأشـــار “الدبيبـــة” 
المبـــادرة لـــم يكن ســـهاًل كما كنـــا نعتقد” 
ُموضحًـــا أن المبـــادرة جـــاءت بعد ســـنوات 
من الحرب واالنقســـام وتشتت مؤسسات 
االدخـــار  مصـــرف  ضمنهـــا  مـــن  الدولـــة 
واالســـتثمار، ومصلحـــة الســـجل العقـــاري 
المعنيـــة بتنفيـــذ المبـــادرة كانـــت كلهـــا لم 

تعمـــل لصالـــح المواطـــن لســـنوات.
وتابـــع قائـــاًل “بعـــد أن أعلنـــا عـــن المبادرة 
كنـــا نـــدرك هذا الواقـــع تماًمـــا وعملنا بكل 
اإلصالحـــات  إجـــراء كل  وحاولنـــا  شـــجاعة 
الالزمـــة والعاجلـــة وبدأنـــا إجـــراءات فوريـــة 
لتفعيـــل هـــذه المؤسســـات طـــوال العـــام 
وجهـــت  رغـــم االنتقـــادات التـــي  الماضـــي 

بشـــأن تأخر تنفيـــذ المبـــادرة نتيجة الوضع 
الصعـــب”.

وأكـــد رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنية أن 
اللجنـــة العليـــا المكلفـــة بتنفيـــذ المبـــادرة 
بذلـــت كل الجهـــود في مختلـــف البلديات 
تقدمـــوا  الذيـــن  المســـتفيدين  لتصنيـــف 
تصنيفهـــم  تطلـــب  مـــا  كبيـــرة،  بأعـــداد 
واختيـــار المســـتفيدين فـــي عملية لم تكن 

ســـهلة، حســـب وصفـــه.
كمـــا تمنـــى “الدبيبة” أن تكـــون “المرحلة 
األولـــى لمبـــادرة القروض الســـكنية وقطع 
إلـــى مســـتحقيها،  األراضـــي قـــد وصلـــت 
تنفيذهـــا  فـــي  التعـــاون  جـــرى  بعدمـــا 
مـــع البلديـــات ومكاتـــب صنـــدوق الـــزكاة 
هـــذه  أّن  معتبـــرا  المحـــالت”،  ومختـــاري 
التـــي  المبـــادرة  لتنفيـــذ  جـــاءت  المرحلـــة 
كانت “صعبة وتأسيســـية لنظـــام لم يكن 
يعمـــل فـــي الســـنوات الماضيـــة”، ووعـــد 
بأن تكـــون المرحلة الثانية للمبادرة أســـرع 

مـــن المرحلـــة األولـــى، وفـــق قولـــه.

الدبيبـة يعلن تنفيــذ املرحلــة 
األولـــى مــن مبادرة اإلسكان

أصـــدر مصـــرف االّدخـــار واالســـتثمار العقاري توضيحًا بالمســـتندات المطلوبة من المســـتفيدين من مبادرة اإلســـكان الشـــبابي 
واألســـر المحتاجـــة التـــي أطلقتها حكومـــة الوحدة الوطنية فـــي مايو من العـــام الماضي 2022.

وأوضـــح المصـــرف عبـــر صفحتـــه على “فيســـبوك” أنه على كل مســـتفيد من المبـــادرة أن ُيقّدم شـــهادة عقار باســـمه، أو عقد 
ناقـــل للملكّيـــة مصـــّدق عليه من ُمحـــّرر عقود للمـــكان محل التصـــرّف لصالحه.

كمـــا طلـــب مـــن كل مســـتفيد تقديم شـــهادة مرتـــب حديثة له ولضامنيـــه في القرض، مـــع تعّهد جهات عملهم بعـــدم تغيير أو 
نقـــل الحســـاب إال بعـــد الرجوع إلى مصرف االدخار واالســـتثمار العقاري، إضافة إلى تقديم شـــهادة بالوضـــع العائلي صادرة من 

الســـجل المدنـــي، وإقرار وتعهـــد بتنفيذ االلتزامات، وإقرار بعدم الحصول على قرض أو مســـكن في الســـابق.

وأشـــار مصرف االدخار واالســـتثمار إلى أنه على المســـتفيد أيضا، توفير خريطة بناء، ورســـم هندســـي لموقع العقار ُمبّينًا عليه 
إحداثيـــات الموقـــع محـــل البنـــاء، وفـــي حالـــة البناء على ســـطح مســـكن قائم علـــى المســـتفيد أن ُيقّدم تقريـــرًا فنيًّـــا ُيبّين حالة 
الوحـــدة الســـكنية ويثبـــت أنهـــا الئقـــة للبناء، إلى جانـــب إفـــادة باإلقامة من الســـجل المدني، وأخرى برقم الحســـاب للمســـتفيد 

والضامنين.

وكان رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنّيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة، قـــد أعلن مســـاء الخميس، بـــدء تنفيـــذ المرحلة األولى مـــن مبادرة 
الحكومـــة بشـــأن اإلســـكان الشـــبابي واألســـر المحتاجـــة، ُمهنّئًـــا المســـتفيدين مـــن الدفعـــة األولـــى من المبـــادرة، والذيـــن يبلغ 

عددهـــم 25 ألف شـــخص.

مصرف االّدخار ُيوّضح إجراءات 
الحصول على قروض اإلسكان
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محليات

قائمة  تحّصل  المحلية  لالنتخابات  المركزية  اللجنة  أعلنت 
“من أجلك” على أعلى نسبة تصويت في النتائج المبدئية 

النتخابات بلدية غريان التي جرت السبت 4 فبراير 2023.
المشاركة  نسبة  أن  صحفي،  مؤتمر  في  اللجنة  وأوضحت 
في  المسجلين  إجمالي  من   67.6% بلغت  االنتخابات  في 
ببلدية غريان، حيث وصل عدد المقترعين  سجل الناخبين 
إلى 6008 من إجمالي المسجلين البالغ عددهم 8879 ناخبًا، 
فيما كان عدد األصوات الصحيحة 5867 صوتًا، وعدد األوراق 

الباطلة والبيضاء 141 ورقة.
وكان مستشار لجنة االنتخابات المحلية باسم المودي قد أكد 
إيجابي دون  أن العملية االنتخابية في غريان جرت بشكل 

تسجيل أي خروقات أمنّية وفق تقارير الجهات المختصة.
وحّددت اللجنة يوم السبت الُمقبل الموافق 11 فبراير 2023 
موعًدا لالقتراع في بلدية العربان، ويوم 25 من الشهر نفسه 

موعًدا لالقتراع في بلديات: تينيناي وبني وليد والمردوم.

قائمـــــة “مــــن أجلك” تتصــّدر 
النتائج املبدئــية النتخابات بلدية غريان

أعلنــت وزارة الشــؤون االجتماعيــة بحكومــة الوحــدة الوطنيــة 
الســبت 4 فبرايــر 2023، صــرف قيمــة االســتفادة مــن مبــادرة 
المنصــرم  للعــام  وديســمبر  نوفمبــر  شــهري  عــن  )إيفــاء( 

.2022

كمــا أعلنــت الــوزارة صــرف الســتة أشــهر األولــى مــن العــام 
ذاتــه، وذلــك للمتأخــرات فــي عمليــة التســجيل، وطالبــت مــن 
لــم يقمــن بالتســجيل للحصــول علــى منحــة )إيفــاء( مّمــن 

يســتحقونها، باإلســراع فــي التســجيل للحصــول عليهــا.

ُيذكــر أن مبــادرة )إيفــاء( ُتصــرف للزوجــات بقيمــة 150 دينــارًا 
شــهريًّا، وللبنــات فــوق ســّن الثامنــة عشــرة بقيمــة 100 دينــار.

صـــــــرف شهــــــرين 
للمستفيــــدات من مبـــــادرة إيفـــــاء

خرّجــت رئاســة األركان العامــة للجيــش الليبــي الخميــس 2 
فبرايــر 2023، دفعــة جديــدة مــن اللــواء )444( قتــال التابــع 

لمنطقــة طرابلــس العســكرية.

وقــّدم منتســبو اللــواء العســكري خــالل حفــل التخــرج الــذي 
جــرى بحضــور عــدد مــن قيــادات الجيش، اســتعراًضا عســكريًّا 
تبعــه اســتعراض لكتيبــة الصاعقــة، حســب مــا نشــرته منصــة 

“حكومتنــا”.

كمــا حضــر الحفــل رئيــس حكومة الوحــدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاســي محمد المنفي.

واعتبــر الدبيبــة فــي كلمــة لــه بالمناســبة “أن تخريــج دفعــات 
جديــدة متدربــة لبنــة راســخة فــي بنــاء القــوات المســلحة”، 
عاتقهــم  علــى  الملقــاة  المهمــة  أهمّيــة  للخريجيــن  مؤكــًدا 
وهــي بنــاء مؤسســة عســكرية يكــون والؤهــا للــه ثــم للوطــن.

تخريــج دفعــة جديــدة مــن الجيـــش الليبــي

أفــاد المركــز الوطنــي لالستشــعار عــن بعــد وعلــوم الفضــاء، 
بوجــود نشــاط زلزالــي فــي البحــر األبيــض المتوّســط، قبالــة 

الســواحل الليبّيــة تحديــًدا.
وأوضــح المركــز فــي بيــان لــه الثالثــاء 31 ينايــر 2023، أن 
بيــن صفيحتيــن  علــى حــدود صــدع  يقــع  النشــاط  مركــز 
باحثيــن  قيــام  إلــى  الفتًــا  آســيوية،  وأوروبيــة/  أفريقيــة 
مــن  وبيانــات  معلومــات  بواســطة  بمتابعتــه  ومختصيــن 
منظمــات دوليــة؛ بســبب توقــف الشــبكة الوطنيــة لرصــد 

الــزالزل فــي ليبيــا عــن العمــل منــذ ســنوات.
يأتــي ذلــك بعــد أيــام مــن تســجيل محطــات الرصــد العالمّيــة 
وقــوع هــزّة أرضّيــة بقــوة )5.1( درجــة علــى مقيــاس ريختــر، 
 10 بعمــق  المتوســط  األبيــض  البحــر  وســط  مركزهــا 

كيلومتــرات.
وحدثــت الهــزّة عنــد الســاعة 17:54 بتوقيــت ليبيــا، وكانــت 
علــى بعــد 245 كيلومتــرًا عــن طرابلــس، حيــث شــعر بهــا 
عــدد مــن ســكان الســواحل الغربّيــة مــن البــالد، ولــم يكــن 
لهــا أي تأثيــر علــى المبانــي لبعــد المســافة، حســب مركــز 

االستشــعار عــن بعــد وعلــوم الفضــاء.

نشاط زلـزالي قبالـــة الســواحل الليبيــــة
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اقتصاد

صنّفـــت منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة ليبيـــا ضمـــن قائمـــة الـــدول 
العشـــر األكثـــر فســـاًدا فـــي العالـــم لســـنة 2022، وقالـــت “إن 
البـــالد لـــن تســـتطيع المضـــيّ قدًمـــا إال عندمـــا ُيوقـــف القـــادة 

حلقـــة الفســـاد”.

وأوضحـــت المنظمـــة فـــي بيـــان لهـــا، “أن المســـؤولين العاميـــن 
الليبـــي،  الشـــعب  مـــن  بـــداًل  أنفســـهم  يخدمـــون  الفاســـدين 
ــا البعـــض علـــى مـــوارد  ــارع النخـــب مـــع بعضهـ فـــي وقـــت تتصـ

النفـــط”.

وحصلـــت ليبيـــا علـــى 17 درجـــة علـــى مقيـــاس مـــن صفـــر )فاســـد 
إلـــى 100 )نظيـــف للغايـــة( لتحـــّل فـــي المركـــز 171  للغايـــة( 
ــاد  ــر مـــدركات الفسـ ــا مـــن ضمـــن 180 دولـــة، وفـــق مؤشـ عالميًـ

ــنويًّا. ــة سـ ــدره المنظمـ ــذي ُتصـ ــنة 2022 الـ لسـ

وأرجعـــت المنظمـــة فـــي تقريرهـــا أســـباب هـــذا الترتيـــب إلـــى 
“تداخـــل الفســـاد والنـــزاع واألمـــن بشـــكل عميـــق فـــي ليبيـــا، 
حيـــث أدت عقـــود مـــن عـــدم المســـاواة والفقـــر والفســـاد إلـــى 
ــع  ــي وضـ ــبب فـ ــا تسـ ــي، مـ ــع العربـ ــاء الربيـ ــرات أثنـ ــج التوتـ تأجيـ

أمنـــي هـــّش واســـتمرار االضطرابـــات”.

وذكـــر التقريـــر أن “ليبيـــا أصبحـــت عاجـــزة اآلن، مـــا يســـمح بتفاقـــم 
درجـــة عـــدم المســـاواة واستشـــراء الفســـاد وتمكنـــه”، مشـــيرة إلـــى 
أن “الغيـــاب المســـتمر لالســـتقرار فـــي البـــالد حرمهـــا مـــن إجـــراء 

االنتخابـــات، ولـــم يتـــرك لهـــا مســـارًا واضحًـــا للُمضـــيّ قدًمـــا”.

وضمـــن الـــدول األكثـــر فســـاًدا بعـــد ليبيـــا، جـــاءت اليمـــن فـــي 
المركـــز 176 وفنزويـــال فـــي المركـــز 177 وجنـــوب الســـودان فـــي 
المركـــز 178 وسوريـــــــــة فـــي المركـــــــــــــز 179 والصومــــــــــــال فـــي 

المركـــــــــــز 180.

ليبيا ضمن الدول العشر األكثر فساًدا يف 2022

أكّـــد محافـــظ مصـــرف ليبيـــا المركـــزي الصديق الكبيـــر، حرص 
ودعـــم جهـــود  والغـــاز،  النفـــط  علـــى دعـــم قطـــاع  المصـــرف 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط وحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة لزيادة 

إنتـــاج النفـــط والغـــاز.

جـــاء ذلـــك في كلمة له خـــالل ملتقى دعم قطـــاع النفط والغاز 
الـــذي عقـــد الجمعة 3 فبراير 2023 بمدينة إســـطنبول التركية.

برنامـــج اإلفصـــاح  كمـــا أكـــد الكبيـــر ضـــرورة االســـتمرار فـــي 

والشـــفافية والحوكمة في كافـــة المصروفات المتعلقة بقطاع 
النفط.

ُيذكـــر أّن ملتقـــى دعـــم قطـــاع النفـــط والغـــاز، شـــاركت فيـــه 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة والمؤسســـة الوطنية للنفـــط وديوان 
مـــن  وعـــدد  لالســـتثمار،  الليبيـــة  والمؤسســـة  المحاســـبة، 
الشـــركات العالميـــة الرائـــدة في مجـــال النفط الغـــاز، باإلضافة 
إلـــى المصرف الليبي الخارجي، والمؤسســـة المصرفية العربية 

.)abc(

الكبيــــــر يؤكـــد حــرص املصـــــــرف املركـــزي عـــلى دعــــــم قطـــــــاع النفـــــــــط
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حظـــرت وزارة االقتصـــاد والتجـــارة بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، اســـتيراد 
البيـــض المخصـــب، دون الحصول على إذن مســـبق من المركز الوطني 

للصحـــة الحيوانية.

جـــاء ذلـــك فـــي قرار أصـــدره وزيـــر االقتصاد محمـــد الحويج يـــوم االثنين 
30 يناير 2023، وحمل الرقم )30( لســـنة 2023، بشـــأن تنظيم اســـتيراد 

البيـــض المخصب.

ونـــّص القـــرار فـــي ماّدتـــه األولى على حظر اســـتيراد البيـــض المخصب، 
إال بعـــد الحصول على إذن مســـبق للتوريد مـــن المركز الوطني للصحة 

الحيوانية.

ونّصـــت المادة الثانيـــة على اختصاص المركز الوطنـــي للصحة الحيوانية 
بإحالـــة نســـخة طبق األصـــل من األذونـــات الممنوحـــة إلـــي إدارة التجارة 

الخارجية بـــوزارة االقتصاد.

وتتولـــى إدارة التجـــارة الخارجيـــة إحالـــة األذونات إلي مصلحـــة الجمارك، 
وإدارة الرقابـــة علـــى النقـــد بمصرف ليبيـــا المركزي، وفق المـــادة الثالثة 

مـــن القرار.

وشـــّددت المـــادة الرابعة مـــن القرار على المصـــارف التجارية بعدم فتح 
اعتمـــادات لتوريـــد البيـــض المخصب إال بعد الحصول على إذن مســـبق 

مـــن المركـــز الوطني للصحة الحيوانية، حســـب القرار.

تحظــــــــر  االقتصــــــــــــاد  وزارة 
استيـــــــــراد البيــــــض املخصـــب

أعلنــت الشــركة العامــة للكهربــاء تواصــل أعمــال العمــرة الجســيمة 
لمولــد الوحــدة الغازيــة السادســة بمحطــة كهربــاء الرويــس.

وأفــادت الشــركة عبــر صفحتهــا علــى “فيســبوك” أن ذلــك يأتــي فــي 
إطــار الجهــود المتواصلــة ألجــراء أعمــال الصيانــة الدوريــة لمحطــات 
اإلنتــاج والتــي تســمى بالعمــرات الجســيمة إلطالــة عمرهــا والرفــع مــن 

قدراتهــا اإلنتاجيــة.

وأوضحــت الشــركة أن عمليــة الصيانــة ُيجريهــا فنّيــو ومهندســو إدارة 
المحطــة بمســاعدة خبــراء مــن شــركة “ســيمنس” األلمانيــة، مشــيرة 
إلــى أنــه ســيتم الدخــول بالوحــدة علــى الشــبكة الكهربائيــة فــي وقــت 

الحــق، بهــدف دعمهــا، ورفــع كفاءتهــا.

وُتعتبــر محطــة كهربــاء الرويــس إحــدى أهــم المحطــات التــي تعتمــد 
عليهــا الشــركة لتزويــد المســتهلكين بالطاقــة الكهربائيــة، وهــي تــكاد 
تعمــل بطاقتهــا اإلنتاجيــة الكاملــة باســتثناء الوحــدة الغازيــة السادســة.

بــوزارة تواصل أعمال الصيانة بمحطـــة كهرباء الرويس قــام فريــق مــن إدارة تفتيــش العمــل 
اإلســمنت  لمصنــع  بزيــارة  والتأهيــل،  العمــل 
أعضــاء  رفقــة  إمســيحل،  الخميــس  بســوق 

الداخليــة. ووزارة  البلــدي  الحــرس  بجهــاز 

التفقديــة  المفتشــون خــالل جولتهــم  واّطلــع 
وعقــود  بــه،  إجــراءات التعاقــد  للمصنــع علــى 
الوطنيــة  العمالــة  مــع  المبرمــة  العمــل 
واألجنبيــة، وتأكــدوا مــن اتبــاع إجــراءات وشــروط 
الســالمة المهنيــة، حســب مــا نشــرته الــوزارة 

“فيســبوك”. علــى  صفحتهــا  عبــر 

تقريــراً  الزيــارة،  فــي ختــام  المفتشــون  وأعــّد 
شــامالً تضّمــن جميــع المالحظــات واإلجــراءات 
وفــق  اإلســمنت،  مصنــع  حــول  المتخــذة 

قانونًــا. بهــا  المعمــول  الضوابــط 

وزارة العمل تتفقد مصنع
اإلسمنت بسوق الخميس
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األمــراض، حيــدر  لمكافحــة  الوطنــي  المركــز  مديــر  حــّذر 
الســائح مــن انتشــار فيــروس اإليبــوال فــي ليبيــا، قائــال “إن 
البــالد لــن تحتمــل قــدوم مــرض خطيــر إليهــا، مثــل فيــروس 

اإليبــوال”.

وأضــاف الســائح عبــر صفحتــه علــى “فيســبوك” الســبت 4 
فبرايــر 2023 أن خطــر اإلصابــة اإليبــوال يفــوق وبــاء كورونــا 
بشــكل كبيــر، داعيــا إلــى أخــذ االحتياطــات أمــام الرحــالت 
بهــا  ينتشــر  التــي  البلــدان  مــن  القادمــة  الدبلوماســية 

المــرض، مثــل أوغنــدا، حســب قولــه.

ودعــا المركــز الوطنــي لمكافحــة األمــراض، فــرق الرصــد 
واالســتجابة التابعــة لــه إلــى اتخــاذ إجــراءات الوقايــة لمنــع 
تفشــي الفيــروس، ولــم يكشــف عــن تســجيل إصابــات فــي 

البــالد مــن عدمــه.

ُيشــار إلــى أن اإليبــوال فيــروس ُيصيــب اإلنســان، وغالبًــا مــا 
يكــون قاتــاًل، حيــث تصــل معــّدل الوفــاة بســببه إلــى  % 90 
بيــن المصابيــن، وهــو مــن األوبئــة المنتشــرة فــي القــرى 

ــا. النائيــة وســط وغــرب أفريقي

مركز مكافحــــــــة األمراض ُيحــــــــّذر 
من انتشــــــــــار اإليبــــــــــوال

اســتعرض وكيــل وزارة الصحــة للشــؤون الفنيــة ســمير كوكــو 
مــع مســؤولين بــوزارة الصحــة وجهــاز اإلمــداد الطبــي ومركــز 

مكافحــة األمــراض المخــزون الدوائــي للدولــة.

جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع ُعِقــد الخميــس 2 فبرايــر 2023، فــي 
مقــر جهــاز اإلمــداد الطبــي، بحضــور مديــري إدارات الصيدلــة، 
والطــوارئ، والمشــروعات، ومســؤولي جهــاز اإلمــداد الطبــي، 

وممثــل عــن مركــز مكافحــة األمــراض.

وبحــث االجتمــاع مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات مــع الجهــات 
والســكري،  والكلــى،  األورام،  أدويــة  لتوفيــر  الرقابيــة 

والتطعيمــات. والــدرن،  واللشــمانيا، 

كمــا ناقــش سلســلة اإلجــراءات اإلضافيــة ضمــن جهــود الدولــة 
لالســتعداد ومواجهــة متحــورات كورونــا، بعــد إعــالن منظمــة 
الصحــة العالميــة أن كوفيــد19- مــا زال يشــكل حالــة طــوارئ 

صحيــة تثيــر قلًقــا دوليًــا.

وشــّدد وكيــل الــوزارة علــى أهميــة حمايــة مخــزون الدولــة 
الدوائــي وفــق مســتوى عــاٍل مــن الجــودة، بمــا يســاهم فــي 
حســاب الكميــات المــراد شــراؤها وبمواقيــت تراعــي الظــروف 

المكانيــة والزمانيــة واالقتصاديــة.

الهادفــة  الصحيــة  السياســات  اتبــاع  ضــرورة  كوكــو  وأكــد 
لتوفيــر وتدويــر المخــزون الطبــي االســتراتيجي فــي حــاالت 

للدولــة. الدوائــي  الصحــي  األمــن  لتعزيــز  الطــوارئ، 

وزارة الصحة تتابع املخزون 
الدوائي يف البالد

ناشـــد مدير مستشـــفى طب وجراحة األطفال ببنغازي صالح 
العمرونـــي المســـؤولين في ليبيا، االلتفات إلـــى معاناة مرضى 
األورام، داعيًـــا إياهـــم بـــأن ال يتركوا مرضـــى األورام يعانون من 

هـــّم المرض وهـــّم العالج، على حـــّد تعبيره.

وأوضـــح العمرونـــي فـــي تصريحـــات صحفية أن المستشـــفى 

حـــاول أن يضـــع بعـــض الحلـــول فيمـــا يخـــص بعـــض األدوية؛ 
لكـــن أمـــراض األورام تحتاج لألدويـــة التخصصية التـــي يوفرها 
جهـــاز اإلمـــداد الطبـــي، مشـــيرًا إلـــى أن مشـــكلة نقـــص أدويـــة 
مرضـــى األورام يعانـــي منها المستشـــفى منـــذ منتصف العام 

الماضـــي 2022.

وقـــال مديـــر المستشـــفى، إنهـــم طالبـــوا جهـــاز اإلمـــداد الطبي 
بزيـــادة كميـــات األدويـــة الخاصة بمرضـــى األورام، الفتًـــا إلى أن 
جهـــاز اإلمـــداد يقـــوم بتوزيـــع األدويـــة ليس حســـب االحتياجات 

إنمـــا بحســـب الكميـــة المتوافـــرة لديه، وفـــق قوله. 

وكان جهـــاز اإلمـــداد الطبـــي قـــد أعلـــن منتصـــف ينايـــر 2023، 
البـــدء في توزيع شـــحنة جديـــدة من أدوية مرضـــى األورام على 

كافـــة مراكـــز العـــالج في أنحـــاء البالد.

استمرار معاناة أطفال األورام يف بنغازي 
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بحثــت وزيــرة الثقافــة والتنميــة المعرفيــة مبروكــة توغــي مــع مديــر عــام 
شــركة بريــد ليبيــا ســعيد بــن ســالم ســبل تعزيــز أوجــه التعــاون المشــترك 
ــان يــوم الخميــس 2  بيــن الجهتيــن. جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع عقــده الجانب
فبرايــر 2023 بمقــر ديــوان وزارة الثقافــة فــي العاصمــة طرابلــس، حســب 

مــا نشــرته الــوزارة عبــر صفحتهــا علــى “فيســبوك”.

بيــن  وناقــش االجتمــاع عــدة مواضيــع، مــن بينهــا مــد جســور التواصــل 
أبــرز  توثــق صــور  بريديــة  وإصــدار طوابــع  النشــر  فــي مجــال  الجانبيــن 

ليبيــا. وتــراث  الليبيــة،  الذاكــرة  فــي  المؤثــرة  األدبيــة  الشــخصيات 

كمــا بحــث االجتمــاع إمكانيــة إبــرام مذكــرة تفاهــم بيــن الــوزارة والشــركة 
لتفعيــل أوجــه ســبل التعــاون المشــترك.

وزارة الثقافــة تبحــث التعــاون مــع شــركة بريــد ليبيــا

والّتعليـــم موســـى  وزِيـــر الّتربيـــة  َشـــارك 
الّتعليـــم  وزراء  اجتمـــاع  فـــي  المقريـــف 
االفتراضـــي،  والصيـــن   77 الــــ  لمجموعـــة 
والـــذي اســـتضافته “كوبـــا” َعلـــى هاِمش 
الّتربيـــة  أُُصـــول  حـــول  ولـــي  الدُّ المؤتمـــر 
والّتعليـــم 2023، فـــي دورته الثامن عشـــر، 
والـــذي جـــرى ِخـــالل الفتـــرة مـــن 30 يناير 

.2023 3 فبرايـــر  إلـــى 

تحـــت  أقيـــم  الـــذي  االِجتمـــاع  وناقـــش 
وااِلبتـــكار  والّتكنولوجيـــا  “الُعلـــوم  عنـــوان 
الّتحديـــات   – الّتعليـــم  جـــودة  أجـــِل  ِمـــْن 
لِبلـــدان الجنـــوب فـــي ِســـياق  الّتعليميـــة 
مـــا بعـــد الجائِحـــة” قضايا مرتبطـــة باآلثار 
التـــي تركتهـــا جائِحـــة “كورونـــا” على نُظم 
الّتعليـــم في العالم واالِســـتجابة للّتحديات 
التـــي خلّفتهـــا وتدخـــالت وزارات الّتعليـــم 

فـــي هـــذا الســـياق. 

الُمشـــتركة  االِســـتراتجيات  ناقـــَش  كمـــا 
للحشـــد ِمـــْن أجـــِل تحقيـــق الهـــدف الرابع 

من أهـــداف الّتنمية الُمســـتدامة؛ للّتعافي 
مـــن آثـــار الجائِحـــة، والّتوجـــه نحـــو تحويل 
الّتعليـــم ِمـــْن خـــالل الُعلـــوم والّتكنولوجيا 

وااِلبتـــكار.

ــد وزيـــر الّتربيـــة والّتعليم  وفـــي كلمتـــه، أكَـّ
رئِيـــس اللجنـــة الوطنيـــة للّتربيـــة والثقافة 
ليبيـــا  إيـــالء  المقريـــف  والُعلـــوم موســـى 
يـــة قصـــوى للّتعليم بكل ُمســـتوياته،  أهمِّ
والقوانِيـــن  الّتشـــريعات  َمـــع  تماشـــيًا 
الوطنيـــة النافذة، بالّتعاون والّتنســـيق َمع 
كاّفة األجهزة والكيانات الوطنية الُمنطوية 
تَْحـــَت ُســـلطة حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، 

واالِستشـــارية.  الّتشـــريعية  والَمجالـــس 

خُطـــوات  أولـــى  أن  كلمتـــه  فـــي  وَتابَـــع 
الدولـــة،  مســـار  وتصحيـــح  اإلصـــالح 
والوصـــول لِـــكل مـــا ننشـــده ِمـــْن أهـــداف 
وغايـــات يمـــر َعبر قناة هاّمة هـــي “الّتربية 
ظاهـــراً  ذلـــك  أنَّ  موضحًـــا  والّتعليـــم”، 
وجليـــاً ِفـــي كل الخُطـــوات التـــي اتَخذتهـــا 

ِوزارَة الّتربيـــة والّتعليـــم، والمبـــادرات التي 
تتبنّاهـــا فـــي مشـــروِعها إلصـــالح قطـــاع 

والّتعليـــم. الّتربيـــة 

وتنـــاَول فـــي ِختـــام كلمتـــه محـــاور العمل 
التـــي َستســـعى ليبيـــا لِلعمـــل َعليهـــا في 
تطويـــر  نـــة  والُمتضمِّ الُمقبلـــة،  الفتـــرة 
واالِســـتفادة  الُمعلِّميـــن المهنيـــة  قـــدرات 
القصـــوى ِمـــْن الّتكنولوجيـــا الرّقميـــة فـــي 
الّتعليـــم الحضـــوري وعـــن بُعـــد، وتوفيـــر 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الّصحيـــة  االِشـــتراطات 
توفيـــر اللقاحـــات وتقِديمها مجانـــا لِجميع 

العاِمليـــن فـــي النِّظـــام التَّعليمـــي.

وبحســـب المقريـــف فـــإن الـــوزارة تعمـــل 
علـــى تعديـــل اللوائِـــح والّتشـــريعات ذات 
الصلة بالتعليم، بهدف تحِسيِن عديد ِمْن 
األدوات وآليـــات العمـــل، وإجـــراء ُمراجعـــة 
راســـية  الدِّ والُمقـــّررات  للمناهـــج  شـــاملة 
لِمراحـــل الّتعليـــم ما قبل الجامعـــي، بغّية 

. يثها تحد

املقريف يشــــــــــارك يف 
اجتمـــــــاع وزراء التعليـــــم 

ملجموعــــة الـ77 والصيــــــــن

ــدء  ــر 2023، ب أعلنــت جامعــة بنغــازي الخميــس 2 فبراي
لجنــة إعــادة اإلعمــار واالســتقرار أعمــال صيانــة الجامعــة. 

علــى  حســابها  عبــر  الجامعــة  نشــرته  لمــا  ووفًقــا 
“فيســبوك” فــإن أعمــال الصيانــة ستســتهدف مبنــى 
اإلدارة العامــة لجامعــة بنغــازي، ومقــر القبــة الصفــراء، 
والمدخــل الرئيســي للجامعــة بمــدة تنفيــذ ستســتغرق 

يوًمــا.  140 نحــو 

وأكــدت الجامعــة أن أعمــال حصــر جــداول الكميــات، 
لبقيــة الكليــات ســتكون جاهــزًة خــالل الفتــرة الُمقبلــة 
بــكل المبانــي المتضــررة  إعــادة اإلعمــار  لتبــدأ مســيرة 

بالجامعــة، حســب نــّص مــا نشــرته.

لجنة إعادة اإلعمار تبدأ 
صيانة جامعة بنغازي
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رياضة

ســـجّل العبـــو المالكمـــة فـــي المنتخـــب الليبـــي نتائج مرضيـــة في بطولـــة محمد 
الســـادس الدوليـــة التـــي تســـتضيفها مدينـــة مراكـــش المغربّيـــة، رغـــم مشـــاركة 

بعـــض الالعبيـــن للمـــرة األولى فـــي مبـــاراة دولية.

وبحســـب اللجنـــة األولمبية الليبية فقـــد تجاوز المالكم عبدالباســـط بالخير مالكم 
سويســـرا ســـارمينتو بالنقاط، 4 مقابل 1 في الدور 16 لمنافسات وزن 63 كجم .

كمـــا تغلـــب المالكم أســـامة بركو على مالكم غيني الحســـن بالنقـــاط، 3 مقابل 2 
فـــي الدور 16 لمنافســـات وزن 80 كجم.

وفقـــد المالكـــم عاصم دوكو نزاله مـــع مالكم إيطالي ســـلفاتور بالنقاط 5 دون رد 
فـــي ربع نهائي لمنافســـات وزن 75 كجم.

ويمثـــل ليبيـــا 5 مالكميـــن شـــبان في بطولة المغـــرب الدولية التـــي انطلقت يوم 
31 ينايـــر 2023، وستســـتمر حتـــى يـــوم 12 فبرايـــر، حيـــث تشـــهد مشـــاركة 195 

مالكًمـــا مـــن 35 دولـــة، تحت إشـــراف االتحـــاد الدولـــي للمالكمة.

منتخب املالكمـــة يحرز نتائج مرضيـــة يف بطولة مراكش

داخـــل  القـــدم  كـــرة  لجنـــة  أجّلـــت 
لكـــرة  الليبـــي  باالتحـــاد  الصـــاالت 
القـــدم، مبـــاراة كأس الســـوبر لموســـم 
االتحـــاد  نـــادي  بيـــن   2022  -  2021
ونـــادي الســـويحلي، إلـــى موعـــد غيـــر 

ُمحـــّدد.

لهـــا  بيـــان  فـــي  اللجنـــة  وأوضحـــت 
وراء  2023، أن  2 فبرايـــر  الخميـــس 
حالـــت  تنظيميـــة  أســـباب  التأجيـــل 
الســـوبر  كأس  مبـــاراة  إقامـــة  دون 
فـــي موعدهـــا الـــذي كان ُمقـــّررًا يـــوم 

فبرايـــر.  4 الســـبت 

ُيذكـــر أن دوري كـــرة القـــدم داخـــل 
الصـــاالت ســـينطلق يـــوم الجمعـــة 10 
المجموعـــة،  بنظـــام   ،2023 فبرايـــر 
كـــرة  لجنـــة  حّددتـــه  مـــا  حســـب 

ســـابق. وقـــت  فـــي  الصـــاالت 

وتعاقـــد االتحـــاد الليبـــي لكـــرة القـــدم 
داخـــل الصـــاالت مطلـــع العـــام الجـــاري 
“ريـــكاردو  اإلســـباني  مـــع   2023
إنغيـــث” كمـــدرب جديـــد لمنتخبنـــا 
وثالثـــة أشـــهر  الوطنـــي لمـــّدة عـــام 
تأهـــل  حـــال  فـــي  للتمديـــد  قابلـــة 

العالـــم. كأس  إلـــى  المنتخـــب 

دفـــة  قيـــادة  “إنغيـــث”  وتســـلّم 
الوطنـــي  للمـــدرب  خلًفـــا  منتخبنـــا، 
وصـــل  الـــذي  النعـــاس  عبدالباســـط 
نهائـــي  ربـــع  إلـــى  المنتخـــب  رفقـــة 
التـــي  األخيـــرة  العربيـــة  البطولـــة 

الســـعودية. فـــي  أقيمـــت 

تأجيل نهائي كأس السوبر 
لكــــــرة قــــدم الصاالت

أجّـــل االتحـــاد الليبي لكـــرة القدم موعد انطالق مرحلة اإلياب من الـــدوري الليبي الممتاز 
إلى األســـبوع الثاني من شـــهر فبراير 2023، والذي كان ســـينطلق مطلع الشهر تحديًدا 

يـــوم 2 فبرايـــر، بناًء على ما أعلنته لجنة المســـابقات باالتحاد في وقت ســـابق.

جـــاء ذلـــك خالل اجتمـــاع االتحاد الليبـــي لكرة القدم فـــي مدينة بنغازي يوم الســـبت 28 
ينايـــر 2023؛ علـــى خلفيـــة تعليق عدد مـــن أندية الدوري الممتاز مشـــاركتها في الدوري 

ما لـــم يتم منحها الدعـــم المالي.

وُينتظـــر أن تشـــهد منافســـات الجولـــة األولـــى مـــن مرحلة اإليـــاب، مباريات بيـــن الهالل 
ودارنـــس، واألهلي بنغازي والصداقة، والتحدي أمام شـــباب الجبل، والتعاون واألخضر، 

والصقـــور والنصر فـــي المجموعة األولى.

أمـــا المجموعـــة الثانيـــة، فستشـــهد مواجهـــة االتحـــاد مـــع األولمبـــي، واألهلـــي طرابلـــس 
مع أســـاريا، وأبوســـليم مـــع االتحـــاد المصراتي، والخمس مـــع الســـويحلي، والمحلة مع 
المدينـــة. وتصـــّدر مرحلـــة الذهـــاب فـــي المجموعـــة األولـــى األهلـــي بنغـــازي برصيد 16 

نقطـــة، فيمـــا تصـــّدر المجموعـــة الثانية االتحـــاد برصيـــد 23 نقطة.

ُيذكر أن منافســـات الدوري الليبي توّقفت بعد انتهاء مرحلة الذهاب؛ بســـبب مشـــاركة 
منتخبنـــا الوطنـــي في بطولة أمم أفريقيـــا لالعبين المحلييـــن 2023 بالجزائر، حيث وّدع 

المنتخب المنافســـات من الجولة األولى بفوز وخســـارتين.

اتحــــــاد كرة القــــدم 
يؤجــــــــــــل موعــــــد 

إيـــــــــاب الدوري املمتــاز 
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دين وفتاوى

فتـــــاوي

الحمـــد للـــه، والصـــالة والســـالم علـــى 
رســـول هللا، وعلـــى آلـــه وصحبـــه ومن 

وااله

أما بعد:

ُســـقيت  إذا  المثمـــرُة  فاألشـــجاُر 
بنجاســـٍة، أو كانـــت تتغـــذَّى عليها؛ فإّن 
ثمارهـــا تكـــوُن طاهـــرًة، ويبـــاح أكلُهـــا؛ 
ألّن تلـــك الميـــاَه المتنجســـَة قد َطُهرت 
النجاســـة  بانفصـــاِل  أي  ـ  باســـتحالتِها 
عنهـــاـ  قـــال تعالى: ) كُلُوا ِمـــْن ثََمرِهِ إَِذا 
أَْثَمـــَر( ]األنعام:141[، وقـــد عّدها خليل 
الطاهـــرة  األشـــياء  مـــن  ـ  هللا  رحمـــه  ـ 
]مختصـــر  بنجـــس”  “وزرع  فقـــال: 

أعلـــم.   وهللا  خليـــل:ص16[، 

بثمار  االنتفاع  حكـــم  ما 
األشـــجار التي ُســـقيت 
بنجاسة، أو التي غرسـت 
ُيعــــــــرف  مـــا  بجانب 
الســـوداء؟ باآلبـــــــار 

المصدر:
دار االفتـــــاء الليبيـــــة

الحمد لله، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله.

أما بعد:

فـــإّن اإلقـــدام علـــى تغييـــر العمر على خالف مـــا هو عليه فـــي الحقيقِة، إخبارٌ بغيـــر الواقِع، 
ـــنَا َفلَْيَس  وهـــو ِمـــن الكـــذِب والغـــّش المحرِم، قـــال النبي صلى هللا عليه وســـلم: )َمْن َغشَّ

ِمنَّا( ]مســـلم: 146[.

وتغييـــر تاريـــِخ المولـــد ألجل تقليِص مـــدةِ الخدمِة بقطـــاِع الدولة، يخالُف قانـــون التقاعِد، 
الـــذي ينـــّص علـــى مـــدةٍ محـــددة، والتقّيـــُد باألنظمـــة التـــي يضعهـــا ولـــيّ األمـــر لتنظيـــم 
المصالـــح وتحصيلِهـــا واجٌب، كما أنه يؤّدي إلى تقاضي مرتٍب ال ُيســـتحَق بحســـِب اللوائح 
والقوانين-وهـــو المرتـــب عـــن الخمـــس ســـنوات الواقع فيهـــا التزوير في الحالـــة الواردة في 
الســـؤال- وهـــو أخـــذ مـــال ال يقـــاُم بعمٍل فـــي نظيره، يعـــد ِمـــن أكل المـــاِل بالباطِل، وهللا 

تعالـــى يقـــول: )يَـــا أَيَُّهـــا الَِّذيَن ءَاَمنُـــوا اَل تَأْكُلُـــوا أَْمَوالَكُم بَْينَكُـــم بِاْلبَاِطِل( ]النســـاء: 29[.

عليـــه؛ فالواجـــب أحـــد أمريـــن، إمـــا أن يقـــوم بعمـــل تطوعـــا في خدمـــة المســـلمين له بال 
يســـاوي المـــدة التـــي أخـــذ فيها المرتب مـــن غير عمل، وإمـــا أن يتخلص ِمـــن األموال التي 
تـــم الحصـــول عليهـــا عن طريق تعجيـــل التقاعد، بصرفهـــا في مصالح المســـلمين العامة؛ 
كرصِف الطرق، وإنشـــاء الجســـور، وبناء المعاهد الشـــرعية والمدارس، ودور األيتام، ونحو 

ذلـــك، تخلًُّصـــا من الحـــرام، ال ِمن باِب الصدقـــة، وهللا أعلم.

أجــــل  مـــــن  العـــــــــمر  تغيـــري  يجـــوز  هـــل 
الوظيفـــي؟ التقاعـــــــــد  علـــــــــى  الحصــــــــول 

ناشـــد مفتـــي عـــام ليبيـــا الشـــيخ الصـــادق 
الغريانـــي نســـاء ليبيـــا، أن يتقيـــن هللا وال 
يشـــاركن في مشـــاريع األمـــم المتحدة التي 

تّدعـــي الدفـــاع عـــن حقـــوق المرأة.

وقـــال المفتي فـــي برنامج اإلســـالم والحياة 
الـــذي تبثه قناة التناصـــح الفضائية، “إن دار 
اإلفتاء تواصلت شـــهورًا مع الـــوزارة المعنّية 
بشـــؤون المـــرأة، وحّذرتهـــا مـــن االتفاقيـــات 
التـــي عقدتهـــا مع األمـــم المتحّدة بمـــا فيها 
وغيرهـــا، قبـــل أن تصـــل  اتفاقيـــة ســـيداو 

معها إلـــى إلغـــاء االتفاقية”. 

مـــن المشـــاركة فـــي هـــذه  النســـاء  وحـــّذر 
المشـــروعات، قائاًل “إن مشـــروعات حقوق 

المـــرأة التـــي تقـــف وراءهـــا األمـــم المتحدة، 
كلهـــا مشـــروعات مـــن الكبائـــر تدعـــو إلـــى 
االنحـــالل والفســـاد األخالقـــي، وغيرهـــا من 
األمـــور الشـــاذة عنـــد العقـــالء قبـــل األديـــان 

حتـــى فـــي بلدانهـــم”.

كمـــا دعـــا فضيلتـــه الجهـــات المعنّيـــة إلـــى 
مثـــل  وبرامـــج  ومشـــاريع  خطـــط  مراقبـــة 
هـــذه المؤسســـات الدوليـــة قبـــل الســـماح 
لهـــم بالعمـــل فـــي البـــالد، ألنهـــم ُيغلفـــون 
حمايـــة  مثـــل  برّاقـــة  بأســـماء  أنشـــطتهم 
إلـــى أنهـــا  وحمايـــة األنوثـــة، الفتًـــا  الطفـــل 
منزلقات بحيث يســـقط فيهـــا البنات، على 

حـــّد تعبيـــره.

مفتـــــي ليبيـــــا 
ُيناشـــــد نســاءها
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مقال

حول اتفاقية الغــــــاز 
مـــــــــع إيطــــــاليا 

ترتيبـــات زيـــارة رئيســـة الحكومـــة اإليطاليـــة إلى ليبيا ســـبقتها 
جولـــة لوزيـــر الخارجيـــة اإليطالـــي أنطونيـــو تايانـــي إلـــى تركيـــا 
ومصـــر، جـــرت خاللهـــا مشـــاورات تركزت علـــى األزمـــة الليبية، 
ورغبـــة الحكومـــة اإليطالية فـــي االنضمام إلى الجهـــود الدولية، 
إلنجـــاز التغييـــر السياســـي عبـــر االنتخابـــات، ولكـــي ال تقـــع أي 
عرقلـــة لجهـــود إيطاليـــا فـــي الحصول علـــى المزيد مـــن النفط 
والغـــاز، مـــن الطرفيـــن اإلقليمييـــن الفاعلين في ليبيـــا، يتعين 
علـــى الحكومـــة اإليطاليـــة إجـــراء مشـــاورات المقابـــل معهما. 

قضيـــة تركيـــا المحوريـــة هـــي ضمـــان حصتهـــا فـــي غاز شـــرق 
المتوســـط، ومـــن ثـــم ســـتعمل على الحصـــول علـــى ضمانات 
بعـــدم اصطفـــاف إيطاليـــا إلـــي جانـــب اليونـــان، وعـــدم قيـــام 
شـــركة اينـــي باالســـتثمار فـــي مناطـــق تعتبرهـــا تركيـــا داخـــل 
حدودهـــا االقتصاديـــة. كما ســـتعمل إيطاليا على تجـــاوز التوتر 
القديـــم بيـــن ايطاليـــا ومصـــر، بســـبب قضيـــة مقتـــل الباحـــث 
اإليطالـــي ريجينـــي فـــي مصـــر، واســـتئناف وتطويـــر العالقات 

البلدين.  بيـــن 

تطويـــر حقـــول الغاز البحريـــة مصلحة ليبية إيطالية مشـــتركة، 
ترفـــع حجـــم االحتياطي الليبـــي، فتزيد من حجم اإلنتـــاج لتلبية 
الطلـــب المحلـــي وزيـــادة العائـــدات، وتســـد جـــزء إضافـــي مـــن 
حاجـــة إيطاليـــا، التـــي تســـعى لتعويض نقـــص إمـــدادات الغاز 
الروســـي. ثمـــة فائـــدة أخـــرى بعيـــدة المـــدى لـــم تكـــن ملفتـــة 
لالنتبـــاه فـــي الجـــدل غيـــر المجـــدى حـــول العقد ومشـــروعيته 
وفوائـــده، وهـــي انعـــكاس هذا التطـــور االقتصادي علـــى تعزيز 
الوحـــدة الوطنيـــة، فجـــزء كبير مـــن األزمة يخص ملـــف التوزيع 

العـــادل لعائـــدات الطاقـــة علـــى كل مناطـــق البالد.

كانـــت الحجـــة الرئيســـية لقيـــادات الشـــرق الليبـــي منـــذ صعود 
إبراهيـــم الجضـــران، هـــو اســـتحواذ الغـــرب الليبـــي علـــى الجزء 
أغلـــب  أن  رغـــم  الشـــرق  وتهميـــش  العائـــدات،  مـــن  األكبـــر 
الحقـــول والموانـــئ تقـــع فـــي نطاقـــه الجغرافـــي، وهـــي حجـــة 
باطلـــة، ألن التهميـــش طـــال غالبيـــة المناطق، والتهم الفســـاد 
المنظـــم والنهـــب جـــزء اليســـتهان بـــه مـــن العائـــدات. بلغـــة 
األرقـــام، تنـــال كل البلديـــات حصتهـــا وفقا لمعاييـــر ثابتة حتى 
فـــي زمـــن النظـــام الســـابق، ولكن ســـوء اإلدارة، وفســـاد الكثير 
مـــن المســـؤولين، وضعـــف الرقابـــة أو اهمالها بســـبب العامل 

االجتماعـــي، أدى إلـــى ضعف الخدمات، وتهالـــك البنى التحتية 
التنمية.  وتعطـــل 

الريـــب أن حكومـــة الدبيبـــة اســـتفادت مـــن تفعيـــل االتفاقيـــة 
القديمـــة، وعززت من قوتهـــا وحضورها في مواجهة خصومها، 
بزيـــارة وفـــد اإليطالي رفيع المســـتوى، كما أن انخـــراط إيطاليا 
فـــي الجهـــود الدوليـــة الراميـــة إلـــى انجـــاز االنتخابات، ســـيقلل 
مـــن فـــرص ازاحتهـــا، وتشـــكيل حكومـــة أخـــرى تمـــدد المرحلة 
االنتقاليـــة وتؤجـــل االنتخابات، وســـيدفع الجانـــب اإليطالي إلى 
الحيلولـــة دون تأجـــج الصـــراع وعـــودة االضطرابـــات والحـــروب، 
ألن تطويـــر اإلنتاج عبر العمل المشـــترك بين مؤسســـة النفط 

وشـــركة إينـــي، يحتـــاج إلى بيئة مســـتقرة نســـبيا وآمنة. 

الهجـــرة غيـــر النظاميـــة قضيـــة تـــؤرق الســـلطات اإليطاليـــة، 
وكانـــت مـــن بيـــن الملفـــات التـــي جـــرى بحثهـــا مـــع حكومـــة 
الدبيبـــة، ألن معـــدالت الوصـــول إلى شـــواطئ الجـــزر اإليطالية 
زادت العـــام الماضـــي بنســـبة 50%، وللحـــد منهـــا لـــن يتعـــدى 
الـــزوارق البحريـــة  مســـتوى التعـــاون تقديـــم مجموعـــة مـــن 
الســـريعة، والتدريب لخفر الســـواحل الليبي، فلن يكون هناك 
أي جهـــد أوروبـــي حقيقـــي لمســـاعدة الـــدول األفريقيـــة علـــى 
تطوير قدراتها، وتأســـيس حوكمة رشـــيدة توفر فرص العيش 
للســـكان، وتبعث لهم بعض األمل في مســـتقبلهم، فيتوقفوا 
عـــن المخاطـــرة بحياتهـــم بحثـــا عن حيـــاة كريمة مســـتقرة وراء 

 . البحر

الطعـــن في اتفاقية الغاز كان متوقعا من األطراف السياســـية 
المناوئـــة لحكومـــة الدبيبة، فـــكل خطوات الحكومـــة محل نقد 
واعتراض وتشـــكيك، وهو موقف طبيعي تمارسه أي معارضة 
فـــي نظـــام ديمقراطـــي، غير أن الهـــدف مختلـــف، فالمعارضة 
فـــي نظـــام هجين هدفها االطاحـــة بالحكومة والحلـــول محلها، 
مهمـــا بلغـــت درجة قـــوة أدائها وصـــواب مواقفهـــا، بينما تغلب 
األهـــداف الوطنيـــة العليا علـــي المعارضة في النظم الســـليمة. 
الخبـــراء فـــي مجـــال النفـــط أكـــدوا ســـالمة االتفاقيـــة، ووجـــود 
مصلحـــة حقيقيـــة لليبيـــا فيهـــا، ومـــن ثـــم لـــم يجـــد االعتـــراض 

عليهـــا أي صـــدى يذكر.

)المقاالت المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة بل عن رأي كاتبها(

بقلم الكاتب| عبدهللا الكبير
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